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Oktober: Tillväxtfonder stiger på köptoppen 

Fondspararna gör under oktober 0,9 fondbyten per person. Det är en normalmånad och bland många 

avvaktande sparare märks ett litet nytt intresse för tillväxtländer igen. 

”Trots att börsåret 2012 hittills följer snittet så väljer många sparare parkeringsfonder med mycket 

räntor. Debatten om ekonomisk oro gör sitt avtryck. Men nu ökar köpsummorna och tillväxtfonder 

har stigit på köptoppen. Ekonomiska framgångar i bland annat Indien märks bland fondköpen”, säger 

Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

Fondspararnas köptopp domineras fortfarande av fonder med företagsobligationer, men variationen är nu 

större. 

 

"Fem av de tio mest köpta fonderna är företagsobligationsfonder. Men blickar vi över de 25 mest köpta 

fonderna finns flera tillväxtfonder. Reformarbetet i Indien har fått fart på Indienfonderna som ofta stigit 20 

procent sedan sommaren. Kineserna väntar på nystart med ny politisk ledning och Kinafonderna har stigit 

efter sommaren. Detta lockar sparare igen", säger Hemberg. 

  

Köpsummorna har också ökat något från 7 800 SEK per köp i september till nu 8 700 SEK per köp i oktober. 

 

Rysslandsfonder har däremot inte hämtat sig på samma sätt senaste tiden och där har spararna valt att sälja 

liksom de sålt gruv- och guldfonder. 

 

"Rysslandfonderna har tappat flest sparare senaste åren. 100 000-tals svenskar har sålt dem, för att spara 

bredare i andra fonder eller konsumera", säger Hemberg. 

 

Under oktober säljer spararna framför allt företagsobligationsfonder med högst risk. Fondspararna har tagit 

intryck av debatten om de låga räntorna. Den gynnsamma utveckling dessa fonder haft senaste åren går inte 

att återskapa, eftersom ränteläget nu är så lågt, vilket är något som också kommer att pressa de vanliga 

företagsobligationsfonderna. 

 

Bland mer vanliga fondförsäljningar märks också svenska småbolagsfonder. 

 

"Att svenska sparare säljer småbolagsfonder brukar vara ett tecken på en skepsis mot svenska börsen. 

Sverigefonderna tillhör också en av årets stora försäljningar, jämte Allemansfonderna", säger Hemberg. 

 

 

  Mest köpta i oktober Mest sålda i oktober 

  
1. Företagsobligationer 1.  Högrisk obligationer 

2. Kort ränta 2.  Småbolag 

3. Hedge   3.  Ryssland 

4. Sverige 4.  Hedge 

5. Tillväxt 5.  Gruv 

  
Källa: Avanza Bank. 
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 Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Okt 

2012 

Sep 

2012 

Okt 

2011 

Fondaffärer per fondkonto och mån 0 % 50 % 0,9 0,9 0,6 

Fondaffärer per dag -4 % 38 % 5 100 5 300 3 700 

Fondaffärer, st -1 % 42 % 158 000 159 000 111 000 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 0 % 36 % 1 900 1 900 1 400 

Omsättning i fondsparandet* 0 % 1 % 10 % 10 % 9 % 

      
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 


