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September: Fondspararna väljer rusande småbolag
Fondspararna ökar antalet fondköp med 22 procent under september jämfört med samma månad i
fjol.
”Spararnas optimism är tydlig och fondhandeln tangerar den högsta nivån på flera år. Köpen i
aktiefonder är nytt rekord för månaden. Redan märks också att sparare chansköper i smala fonder”,
säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.
De positiva signalerna om en starkare ekonomi runt om i världen har nått fondsparare att köpa aktiefonder i
stor skala.
”Medelålders köper mest aktiefonder. Äldre sparare har tidigare varit mer försiktiga, men köper nu närmast
lika mycket. Unga fondsparar generellt mindre men har också mindre plånböcker”, säger Hemberg.
Entusiasmen är tydlig. Spararna köper 21 gånger mer i aktiefonder än i räntefonder.
”Svenskarna väljer denna månad mest svenska småbolagsfonder. Men priset på många småbolag har däremot
gått i taket och det finns fog för att varna för en prisbubbla i småbolagen. Ett år tillbaka så har storbolagsfonderna givit 20 procent avkastning medan småbolagsfonderna givit 40 procent. Det är förstås inte hållbart”,
säger Hemberg.
Det snabbt växande intresset för fonder vägs delvis upp av storköp i breda Sverigefonder, men även
chansartade branschfonder finns på köptoppen.
”Bioteknik tillhör kanske den mest chansartade branschen på börsen. Då är det bättre att köpa dem i fonder
än enskilda bolag. Men även bioteknikfonderna varierar häftigt i pris. Vi kan bara hoppas att spararna är
medvetna om det”, säger Hemberg.
På säljsidan märks framför allt olika räntefonder. Intresset för räntefonder är på den lägsta nivån på ett år.
Yngre sparare och kvinnor tillhör de som säljer mest.
”Spararna säljer framför allt mest riskabla räntefonderna; obligationsfonder. De har redan i år tappat 1-3%
och det är på tiden att spararna reagerar”, säger Hemberg.

Mest köpta i september

Mest sålda i september

1. Svenska småbolagsfonder
2. Sverigefonder
3. Företagsobligationsfonder
4. Bioteknikfonder
5. Korta räntefonder

1.
2.
3.
4.
5.

Källa: Avanza Bank.

Obligationsfonder
Korta räntefonder
Företagsobligationsfonder
Fastighetsfonder
Tillväxtfonder
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Fondaffärer per fondkonto och mån
Fondaffärer, st
Fondaffärer per dag
Omsättning i fondsparandet, MSEK
Omsättning i fondsparandet*

Förändring
en månad
10%
14%
13%
29%
27%

Förändring
ett år
22%
50%
49%
80%
40%

September
2013
1,1
238 000
7 900
3 600
14 %

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

Augusti
2013
1,0
209 000
7 000
2 800
11 %

September
2012
0,9
159 000
5 300
2 000
10 %

