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Oktober: Fondspararna köper för börsuppgång 
Svenskarnas fondköp stiger med 22 procent under oktober jämfört med samma månad i fjol. 

”Fondspararna oroas inte nämnvärt av senaste månadens amerikanska budget-debacle. Fyra gånger 
fler väljer aktiefonder och volymen är dubblad jämfört med för ett år sedan. Sverigefonder är den 
stora favoriten”, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza Bank. 

Svenska fondsparare har under hösten tagit fast på årets starka avkastning på börsen där Sverigefonderna 
givit 21 procent med utdelningar.  
 
”Köpen i aktiefonder är på de högsta nivåerna sedan många år och Sverigefonder dominerar valen. De 
svenska fonderna är vanliga bland sparare med ett nyväckt intresse för fonder. Därför kan de många 
Sverigevalen tyda på att många sparare nu är på väg tillbaka till aktiefonder. Det bekräftas också av det ringa 
intresset för tillväxtfonder, vilket brukar locka vanliga sparare långt senare”, säger Hemberg. 
 
Samtidigt märks andelen nöjda sparare öka. 
 
”Fler väljer nu att lägga årets vinster i mer försiktiga företagsobligationsfonder. En grupp försiktigare fonder 
har svenskarna däremot närmast helt missat: fonderna med hög utdelning. Här kan fondspararna lära sig av 
aktieägare som ofta väljer utdelningsaktier”, säger Hemberg. 
 
Fondspararna är samtidigt trendkänsliga. I takt med att korta räntfonder i år bara givit 1,6 procent och 
obligationsfonderna -1,2 procent, så har intresset för dem snabbt svalnat. Samma sak med högriskfonder likt 
bioteknik. När de tappade tvärt i oktober valde spararna att sälja dem. 
 

  Mest köpta i oktober Mest sålda i oktober 
    1. Svenska småbolagsfonder  1.  Korta räntefonder 

2. Företagsobligationsfonder 2.  Bioteknikfonder 
3. Korta räntefonder 3.  Sverigefonder 
4. Sverigefonder 4.  Svenska småbolagsfonder 
5. Högriskföretagsobligationsfonder 5.  USA-fonder 
   
Källa: Avanza Bank. 
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Förändring 

en månad 
Förändring 

ett år 
Oktober 

2013 
September 

2013 
Oktober 

2012 
Fondaffärer per fondkonto och mån 0 % 22 % 1,1 1,1 0,9 
Fondaffärer, st -5 % 42 % 225 000 238 000 158 000 
Fondaffärer per dag -8 % 43 % 7 300 7 900  5 100 
Omsättning i fondsparandet, MSEK 0 % 89 % 3 600 3 600 1 900 
Omsättning i fondsparandet* 0 % 40 % 14 % 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 
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