
 

Fondhandel privatpersoner 2013-03-27, kl 08.15 

Första kvartalet: Brett intresse för aktiefonder 

Fondspararna inledde 2013 med de största köpen i aktiefonder på flera år, det visar siffror från 
Avanza Banks 200 000 fondsparare. Snittspararen gjorde 3,9 fondbyten under kvartalet. 

”Fondköpen var första kvartalet 24 procent högre än under fjolåret. Medvind på börsen och fler som 
upptäckt nya ISK-kontot gör att sparare gör sex gånger fler köp i aktiefonder än räntefonder, flest 
sparkronor går till Sverigefonder och snabbast på frammarsch är Thailandfonder”, säger Claes 
Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

Under mars månad fortsätter köpen men i ett något lugnare tempo. 
 
Börserna runt om i världen öppnade starkt under årets första kvartal och i Stockholm steg den tre gånger mer 
än snittet de senaste årtiondena. 
 
"Den starka börsen är efterlängtad och sparare har reagerat snabbt och lämnat räntefonder och valt 
aktiefonder istället. Yngre och medelålders har köpt mest aktiefonder. Äldre sparare köpte också aktiefonder 
i början på kvartalet men har de senaste veckorna blivit mer avvaktande", säger Hemberg. 
  
Under årets tre första månader har Sverigefonder varit det klart vanligaste valet. Intresset för tillväxtfonder 
har vuxit till sig och Thailandfonderna har överraskat mest. 
 
"Thailandfonderna har med sin historik från 2009 med plus 400 procent lockat stort nysparande, men den 
höga avkastningen borde också vara en signal om att inte spara alla pengar i ett land", säger Hemberg. 
 
Fondspararnas tro på aktiefonder är tydlig. Handeln i aktiefonder är i mars 2,4 gånger högre än den är i 
räntefonder. Det är högsta nivån på över ett år. Så sent som i november var omsättningen 0,9 eller mer handel 
i räntefonder än aktiefonder, men sedan dess har hela åtta gånger mer pengar gått till aktiefonder än 
räntefonder. 
 
”Medan yngre väljer vassa aktiefonder väljer äldre sparare allt oftare företagsobligationsfonder. Däremot har 
många glömt att sälja rena obligationsfonder, som väntas bli årets stora förlorare”, säger Hemberg. 
 
Istället är det Rysslandfonder som nu leder säljtoppen, efter en nedgång på nära tio procent de senaste två 
månaderna. Fastighetsfonderna har också tappat efter ett bra år och säljs ut. Småbolagsfonder säljs av efter en 
period med överraskande stark avkastning. 
 

  Mest köpta i mars Mest sålda i mars 

  
1. Sverigefonder 1.  Rysslandsfonder 
2. Thailandfonder 2.  Tillväxtfonder 
3. Företagsobligationsfonder 3.  Fastighetsfonder 
4. Hedgefonder 4.  Svenska småbolagsfonder 
5. Svenska småbolagsfonder 5.  Högrisk företagsobligationsfonder 

  
Källa: Avanza Bank. 
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 Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Mar 

2013 

Feb 

2013 

Mar 

2012 

Fondaffärer per fondkonto och mån -41 % 11 % 1,0 1,7 0,9 

Fondaffärer, st -38 % 3 % 207 000 333 000 201 000 

Fondaffärer per dag -42 % 8 % 6 900 11 900 6 400 

Omsättning i fondsparandet, MSEK -30 % 12 % 2 800 4 000 2 500 

Omsättning i fondsparandet* -26 % 17 % 14 % 19 % 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 


