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Januari: Fondsparare storhandlar 

Fondspararna inleder 2013 med de största köpen i aktiefonder på flera månader. De gör 1,2 byten per 

sparare och volymen är upp 68 procent mot samma månad i fjol. 

”Den stora rotationen från räntor till aktier som syns på de flesta stora börser i världen märks också 

påtagligt på fondspararnas konton. Det finns även tydliga tecken på att det nya höga fondintresset 

kommer att pågå i flera månader framöver”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

Bland de mest köpta fonderna märks tillväxt- och Sverigefonder. Fondspararna säljer samtidigt 

stabila fonder som hedge, läkemedel och olika räntefonder. 

 

Sedan två månader har börser världen över stigit i en påfallande jämn och lika takt. Oavsett om börsen finns i 

Kina, Indien, USA eller Afrika. I snitt är kurserna upp 5-10 procent. 

 

"Det tycks finnas en global överenskommelse om att lämna historiskt låga räntor och välja aktier. Och även 

svenska fondsparare är med i den nya rörelsen. Det får börserna att rör sig jämnt takt uppåt och med lägsta 

svängningarna sedan 2007. Kurserna är jämna som bergbanor. Detta gör vanliga fondsparare än mer 

positiva", säger Hemberg. 

  

Spararna chansar inte utan väljer i första hand breda aktiefonder som tillväxt, Sverige och globalfonder. Först 

längre ned på köplistan finns smalare fonder som Turkiet, Kina och Indien. 

 

Spararna har i januari mer än dubblat storleken på sina köp till i snitt 15 000 kronor. Samtidigt säljer 

fondspararna räntefonder för ovanligt stora belopp eller 30 000 per affär. 

 

"Försäljningarna är mycket stora, vilket pekar på en större omflyttning och att handeln kan pågå flera 

månader framöver. Dessa pengar blir sannolikt köp i aktiefonder och aktier här under våren", säger Hemberg. 

 

 

  Mest köpta i januari Mest sålda i januari 

  
1. Tillväxt 1.  Hedge 

2. Sverige småbolag 2.  Latinamerika 

3. Sverige  3.  Läkemedel 

4. Hedge 4.  Lång ränta 

5. Global 5.  Kort ränta 

  
Källa: Avanza Bank. 
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 Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Jan 

2013 

Dec 

2012 

Jan 

2012 

Fondaffärer per fondkonto och mån 20 % 50 % 1,2 1,0 0,8 

Fondaffärer, st 18 % 40 % 214 000 182 000 153 000 

Fondaffärer per dag 17 % 41 % 6 900 5 900 4 900 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 39 % 68 % 3 200 2 300 1 900 

Omsättning i fondsparandet* 36 % 25 % 15 % 11 % 12 % 

      
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 


