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Augusti: Fondsparare både försiktiga och djärva
Fondspararna gör 1,8 fondbyten per konto i augusti. Det är 20 procent fler än
samma månad i fjol, visar statistik från 530 000 fondkonton hos Avanza.
”Spararna är besvikna på den svenska sommarbörsen. Vi storsäljer Sverigefonder och
väljer istället mer försiktiga företagsobligationer, men också djärvare smalare fonder. Första
gången på många år finns Baltikum- och Gruvfonder på köptoppen”, säger Claes Hemberg,
sparekonom Avanza.

Semestern är slut och svenska sparare har upptäckt att deras Sverigefonder har fallit under
sommaren och är tillbaka på Gå.
”Fyra av fem sparare väljer nu stabilare
fonder. Fonder som lånar till företag är den
klara favoriten. Vanliga räntefonder lockar
däremot inte alls spararna. Spararna har sett
igenom dem”, säger Hemberg.
Bland aktiefonderna som lockar mest köpare
hittar vi Baltikumfonder.

Mest köpta

Mest sålda

Företagsobligationsfonder
Teknikfonder
Baltikumfonder
Hedgefonder
Gruvfonder

Sverigefonder
Småbolagsfonder
USA-fonder
Blandfonder
Europafonder

Källa: 530 000 fondkonton hos Avanza.

”Europafonderna har varit lönsamma
favoriter senaste året. Nu vill en del sparare växla upp och väljer då Baltikumfonder, som är ett
starkt tillväxthörn i Europa,” säger Hemberg.
Den starkare globala konjunkturen märks också bland svenskarnas fondval.
”Flera metaller har stigit i pris senaste månaderna och genast är svenska fondsparare intresserade.
Gruvfonderna har för första gången nått köptoppen, men det är fortfarande bara småpengar i
fonderna”, säger Hemberg
Månadens stora försäljningar i Sverigefonder är ett nytt vägval efter många månader med köp.
”Sverigefonderna uppfattas idag mer osäkra. De svenska företagens rapporter var inte så starka som
många hoppats. I omvärlden går däremot börserna fortsatt starkt, därför ser försäljningarna mer ut
som en överreaktion,” säger Hemberg.
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* 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

