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Fonder 1H 2013: Stort sparande och omflyttning i 
räntefonder 

Svenskarna ökar fondsparandet första halvåret till över 50 MDR SEK, vilket är största nysparandet 

sedan 2009. 

”Mest pengar går till bland- och aktiefonder. Spararna har samtidigt bytt fot i räntefonderna. De går 

ifrån en spekulation i obligationsfonder till mer stabila korta räntefonder. Detta kan vara första 

antydan till en obligationsrusning, som kan bli en dyr smäll, för många framför allt äldre sparare. 

Svenskarna har fortfarande kvar 95 procent av värdena i obligationsfonder eller över 200 MDR SEK, 

vilka nu i farozonen”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank. 

Under månaden juni har fondspararna dessutom gjort den största utförsäljningen i aktiefonder på 

över ett år. Vårens favoriter Japan och Turkiet har sålts av. Oron för utökade upplopp i Brasilien 

märks också då dessa fonder sålts av. Istället väljer sparare hedge- och korta räntefonder. 

 

Första gången på många år har obligationsfonder fallit i värde, efter en månad med stigande långräntor. 

 

"Ett fall i obligationsfonder på 1-3 procent kanske inte låter farligt, men här har spararna lagt pengar i tron 

om stabil ränta och då kan ett litet värdefall få ödesdiger betydelse", säger Hemberg. 

  

Spararna har hittills mest sålt av den minst känsliga fondtypen - företagsobligationsfonderna. Men det är 

inget kallt övervägande, utan ett resultat av att de mest nyköpta fondandelarna ofta säljs först. 

 

"Att sparare sålt av 5 procent av värdena på bara några månader är en stark reaktion och kan förebåda att 

mycket snabba utförsäljningar kan komma. Detta kan pressa priset 5 och 10 procent på kort tid, vilket kan bli 

en hemsk överraskning för många sparare", säger Hemberg. 

 

Samtidigt är intresset för aktiefonder det lägsta på över ett år. Bara yngre sparare fortsätter att köpa 

aktiefonder, medan de äldsta spararna gör sin största utförsäljning av aktiefonder på över 18 månader.  

 

Hittills under 2013 märks ett stort skifte och en tillnyktring bland svenska fondspararna. Sedan finanskrisen 

har svenska sparare åren 2008-2012 nysparat 76 MDR SEK i obligationsfonder och -11 MDR SEK i korta 

räntefonder. Men nu tycks allt fler inse att det är slut på det stora räntefallet senaste årtiondena. I år är flödena 

det omvända och hittills -11 MDR SEK i obligationsfonder och plus 10 MDR SEK i korta räntefonder. 

 

Under senaste handelsmånaden juni så fortsätter trenden. Fondsparare överger olika obligationsfonder till 

förmån för korta räntefonder. Även hedgefonder har synts bland de mest valda. 

 

 

  Mest köpta i juni Mest sålda i juni 

  
1. Hedgefonder 1.  Företagsobligationsfonder 

2. Korta räntefonder 2.  Högrisk företagsobligationsfonder 

3. Sverigefonder 3.  Japanfonder 

4. Företagsobligationsfonder 4.  Thailandfonder 

5. Läkemedelsfonder 5.  Turkietfonder 

  
Källa: Avanza Bank. 
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 Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Jun 

2013 

Maj 

2013 

Jun 

2012 

Fondaffärer per fondkonto och mån 6 % 33 % 1,2 1,1 0,9 

Fondaffärer, st 6 % 48 % 243 000 230 000 164 000 

Fondaffärer per dag 9 % 53 % 8 100 7 400 5 300 

Omsättning i fondsparandet, MSEK -14 % 114 % 3 000 3 500 1 400 

Omsättning i fondsparandet* -13 % 62 % 13 % 15 % 8 % 

      
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 


