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Oktober: Sparare storköper aktiefonder
Fondspararna fortsätter att göra många fondbyten, 1,9 byten per konto i oktober.
Det visar statistik från 560 000 fondkonton hos Avanza.
”Svenska börsens återhämtning får sparare att storhandla Sverigefonder och en rad
aktiefonder. Våra räntefonder rör vi inte alls. Istället dumpar var fjärde sparare hela sitt
innehav i fastighetsfonder i skuggan av stigande räntor”, säger Claes Hemberg,
sparekonom Avanza.

Fondspararna storhandlar i oktober. Vi köper för fem gånger större belopp än vi säljer. Spararna
nära dubblar antalet fondaffärer jämfört med oktober förra året.
”Stark global konjunktur lyfter världens
börser. USA leder uppgången med 5% på en
månad och svenskarna köper första gången
på länge”, säger Hemberg.
Även tillväxtländerna gynnas nu tydligt av
högre råvarupriser och starkare konjunktur.
Sedan början av 2016 har ländernas börser
givit dubbelt bättre än utvecklade länder.

Mest köpta

Mest sålda

Sverigefonder
Globalfonder
USA-fonder
Småbolagsfonder
Asienfonder

Fastighetsfonder
Hedgefonder
Baltikumfonder
Turkietfonder
Indienfonder

Källa: 560 000 fondkonton hos Avanza.

”Tillväxtländerna är årets vinnare. Sedan årsskiftet har tillväxtländerna gett starka 20%. Det har
spararna upptäckt och köpt både Asien- och bredare tillväxtfonder. Kanske har de nu släppt senaste
årens skepsis.” säger Hemberg.
Några smalare tillväxtfonder är inte lika populära och spararna säljer Baltikum, Indien och Turkiet.
”Spararna är snabbare på köp- och säljknappen i mindre tillväxtfonder. De tar hem vinster i
Baltikum och Indien och undviker det politiskt stökiga Turkiet”, säger Hemberg.
Svenska sparares klart största sälj i oktober syns i fastighetsfonder, efter många år med köp.
”Spararnas entusiasm svalnar nu för fastigheter. En av fyra säljer allt. Det är oron för stigande
räntor och fallande bostadspriser som spiller över på fastighetsfonder, som ofta inte innehåller
särskilt mycket bostäder”, 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

