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Juli: Sparare valde hängmattan
Juli är återigen årets svagaste sparmånad. Men trots att fondhandeln under juli är 14 procent bättre
än fjolårets sommarmånad, är fondspararnas val i år mer bakåtlutade.
”Trots ett bra första halvår för de vanliga Sverigefonderna minskar intresset för fonder. Det lilla
fondsparandet går mest till försiktiga företagsobligationsfonder. Några få sparare är tydligt också
stressade och väljer rena chansfonder”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.
Många Sverigefonder är i år upp 8-14 procent. Det är långt bättre än ett utfallet under ett snittår.
"Men spararna vågar tyvärr inte tro på börsen, utan deras skepsis mot EU-politiker är större. Därför väljer
spararna bort aktiefonder till förmån för räntor", säger Hemberg.
Det stora fondvalet under juli är företagsobligationsfonder. En slags räntefonder där olika företag betalar
räntan. De har hittills i år givit cirka 4 procent.
"Det kan vara ett bra val. Men skulle svenska sparare se till hela sitt sparande skulle de sannolikt minska
andelen räntor istället för att öka den, eftersom räntor passar bäst för sparande på 1-3 års sikt och majoriteten
av svenskarnas pengar ska de antagligen spara längre än så", säger Hemberg.
Årets svaga börs stressar också sparare att chansa.
"Bland årets bästa fonder märks bioteknikfonder. De har nu ett år med uppgång i ryggen. Men udda
vinnarfonder kan lika fort bli årets förlorare. Och branschen bioteknik är en lottsedel och fonderna varierar
snabbt i värde, och därför passar de inte de flesta sparare ", säger Hemberg.
Spararna tar också rätt steg bland räntefonderna.
"Intresset för dagens mer riskabla räntefonder, obligationsfonder, har fallit tvärt. Nu köps de närmast inget
alls. Däremot har vi sett mycket få försäljningar bland obligationsfonder. Här har finansbranschen fortfarande
en viktig uppgift att varna för svenskarnas över 200 MDR SEK i långa obligationsfonder", säger Hemberg.
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Fondaffärer per fondkonto och mån
Fondaffärer per dag
Fondaffärer, st
Omsättning i fondsparandet*

Förändring
en månad
-11 %
-6 %
-8 %
-12 %

Förändring
ett år
14 %
35 %
32 %
-31 %

Källa: Avanza Bank.
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.

För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47
avanzabank.se
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