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Februari: Fondspararna köper brett 

Avanzas sparare gör 3 fondbyten per fondkund i februari. Det är 20 procent fler än i 

januari, visar statistik från 472 900 fondkunder hos Avanza. 

”Februari går till handlingarna som ännu en kanonmånad på börsen och svenskarnas mest 

ägda fonder har sedan årsskiftet stigit långt över 10 procent. Privatspararna är överlag 

optimistiska och gör de största nettoköpen i fonder sedan augusti”, säger Johanna Kull, 

sparekonom Avanza. 

Globalfonder är månadens klart mest köpta fonder.  

”Globalfonder är absolut bra basfonder, men innan 

man fyller på ytterligare i fonderna kan det vara läge 

att se över vilken vikt de har i ens totala portfölj. 

Fonderna består till dryga hälften av amerikanska 

bolag och har därför fått en extra skjuts av kronans 

svaga utveckling gentemot dollarn”, säger Kull. 

Motsatsen till breda globalfonder hittar vi i 

köptoppens nykomling, Nordenfonderna.  

”Spararna flockas kring Nordenfonder som placerar i små- och mellanstora bolag. En strategi som 

kan visa sig helrätt för den mer aktive fondspararen. Mindre konjunkturkänsliga bolag verksamma 

inom megatrenderna digitalisering och hälsa kan mycket väl komma ut som relativa vinnare om 

den globala konjunkturen viker ned ytterligare”, säger Kull.  

Månadens säljlista domineras av Sverigefonder.   

”Sverigefonder är en av de vanligaste fondtyperna vi har i portföljen och att de placerar sig på 

antingen köp- eller säljtoppen är inte ovanligt. Att de nu säljs av kan ha att göra med att spararna 

jämför deras 12 procentiga avkastning sedan årsskiftet, med globalfondernas 17 procentiga. En inte 

helt korrekt jämförelse att göra, eftersom man då missar att globalfondernas avkastning dopats av 

den svaga svenska kronan. Oavsett, så har en Sverigefond en naturlig plats i ett brett 

fondsparande”, säger Kull.   
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Förändring 

år % 

Fondkunder 472 900 462 100 2 406 200 16 

Fondaffärer, st.  1 405 700 1 136 300 24 1 310 600 7 

Fondaffärer per kund och mån, st 3,0 2,5 20 3,2 -6 

Fondaffärer per dag, st 46 900 37 900 24 43 700 7 

 

 

 

För mer information:  

Johanna Kull, sparekonom Avanza, telefon 070-452 48 34, avanza.se  

Mest köpta  Mest sålda  

Globalfonder Sverigefonder 

Nordenfonder Europafonder 

Företagsobligationsfonder Japanfonder 

Teknikfonder Latinamerikafonder 

Fastighetsfonder Finansfonder 

Källa: Avanza 


