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Maj: Stora belopp till fondköp 
 
Fondspararna gör under maj större fondköp och handlar för i snitt 15 700 SEK per köp, vilket är 84 
% jämfört med samma period i fjol. 

- Låga räntor och signaler om bättre ekonomi gör spararna mer optimistiska. Men det är en 
liten skara köpare. Svenskarnas sparpengar går istället mest till sparkonto med rekordlåg 
ränta. De behöver lära sig världens bästa sparform; månadsspara i aktiefonder, säger Claes 
Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

  
Trots att börsen i år är upp 16 % med utdelningar sparar svenskarna nu rekordhöga 1 000 MDR SEK 
på sparkonton, med en genomsnittlig räntan på 0,71 % per år. Positiva ekonomisk signaler om fler i 
arbete och högre huspriser i USA, vilka klassiska signaler om bättre konjunktur, har inte övertygat de 
breda folklagren. 

- Bara de 10 % mest pålästa har börjat välja aktiefonder. De köper desto mer och har den 
senaste månaden ökat sina köp till den högsta nivån på flera år. En satsad hundralapp i 
aktiefonder har i år gett 16 kr jämfört med 31 öre på ett sparkonto, säger Hemberg.  

 
De som väljer aktiefonder är framför allt män i  
medelåldern. De är tre gånger vanligare än kvinnor. 

- Av alla svenskar är det endast en av fem som 
kan tänka sig aktiefonder i år. De finns 
överdriven oro. Försiktiga ska börja att 
månadsspara. Då tål de större variation på 
fonderna och köpen blir mindre nerviga. Den 
som vill pricka in bra köptillfällen på börsen, 
missar ofta mest, säger Hemberg. 
 

Vanligaste valet hos fondspararna är under maj företagsobligationsfonder. 
- Obligationsfonder har gynnats av lägre räntor senaste månaden. Inför sommaren kan räntan 

sänkas ytterligare, hoppas spararna. Men svängdörren lär komma tillbaka och överraska 
många sparare. Därför är dessa en större chansning än vad många inser, säger Hemberg. 

 
Näst mest köper svenskarna nu Sverigefonder, vilka är vanliga basfonder hos många sparare.  

- Intresset för Japanfonder har mattats något, men är fortfarande alarmerande högt. 
Osäkerheten i Japan består, men när fonderna stigit 96 % senaste 18 månaderna så är det 
lätt att lockas med. Förhoppningvis så är raset på 12 % i slutet på maj en tydlig varning, säger 
Hemberg. 

 
Mer optimism kan istället märkas på säljlistan, som domineras av en rad defensiva fonder, som 
spararna lämnar. 

- Mest sålda är korta räntefonder som haft svag utveckling i år. Vanligast på säljlistan är ändå 
läkemedelsfonder, som brukar anses stabila. Fyra av de fem mest sålda fonderna är alla 
läkemedelsfonder, säger Hemberg. 

  
 
 
 
 

 

 Planerar du att spara mer i aktiefonder? 

Närmaste månaderna 10%     
Senare i år 9%     
Först nästa år 5%     
Först om flera år 12%     
Aldrig 
Vet ej 

19% 
46%     

Källa: Sifo, 1 061 intervjuade (maj) 

 



  

  Mest köpta i maj Mest sålda i maj 

    
1. Företagsobligationsfonder 1.  Korta räntefonder 
2. Sverigefonder 2.  Läkemedelsfonder  
3. Japanfonder 3.  Tillväxtfonder  
4. Tillväxtfonder 4.  Fastighetsfonder 
5. Globalfonder 5.  Obligationsfonder 

    
Källa: Avanza Bank. 
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  Förändring 

en månad 
Förändring 

ett år 
Maj 

2013 
Apr 

2013 
Maj 

2012 
Fondaffärer per fondkonto och mån -8 % 38 % 1,1 1,2 0,8 
Fondaffärer, st -2 % 48 % 230 000 235 000 155 000 
Fondaffärer per dag -5 % 48 % 7 400 7 800 5 000 
Omsättning i fondsparandet, MSEK 21 % 84 % 3 500 2 900 1 900 
Omsättning i fondsparandet* 1 % 5 % 15 % 14 % 10 % 
            
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 
  
 


