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November: Fondsparare chansar i småbolag
Svenskarnas fondköp stiger med 50 % under november jämfört med samma månad i fjol.
”Fondspararna fortsätter öka mest i aktiefonder. Mest går pengarna till Sverigefonder och nu
har även Europafonder nått spararnas köptopp”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza
Bank.
Svenska fondsparare inledde året med stora köp i räntefonder. Under året har sedan pendeln svängt mot allt
mer aktiefonder.
”Fondköpen domineras under november av svenska småbolagsfonder. Det låter som en chansning när
småbolagsfonderna redan stigit kraftigt i år. Om jag hade småbolagsfonder skulle jag snarare överväga att
sälja just nu”, säger Hemberg.
Företagsobligationsfonder har också fått ett uppsving. Tidigare använde spararna korta räntefonder när de var
mer avvaktande. Nu märks däremot att företagsobligationsfonder ofta tagit över denna roll. Och det behöver
inte vara långt sparande, utan fonderna finns på både köp- och säljsidan, från tid till annan.
Den dyra kronan som många svenska aktiebolag klagar på tycks däremot inte röra fondspararna.
Fondspararna tycks inte ta hänsyn till den förhållandvis dyra kronan, utan fortsätter att köpa fonder
registerade i kronor.
”Svenskarna köper närmast alltid fonder registrerade i kronor. Det är bara i 1 fall av 100 som de väljer dollareller eurofonder. Här finns än så länge ingen tradition att se till valutans effekt på fondvalet”, säger Hemberg.
På säljsidan märks idel fondtyper som spararna köpt så sent som i våras. Både korta och långa räntefonder
säljs ut efter att de i år ofta bara givit 1% respektive -3%. Årets många köp i bioteknikfonder märks också nu
pendlat över till mest sälj.

Mest köpta i november

Mest sålda i november

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

1.
2.
3.
4.
5.

Källa: Avanza Bank.

Korta räntefonder
Sverigefonder
Hedgefonder
Bioteknikfonder
Företagsobligationer
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Fondaffärer per fondkonto och mån
Fondaffärer, st
Fondaffärer per dag
Omsättning i fondsparandet, MSEK
Omsättning i fondsparandet*

Förändring
en månad
9 %
10 %
12 %
0%
0%

Förändring
ett år
50 %
58 %
58 %
80 %
27 %

November
2013
1,2
247 000
8 200
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

Oktober
2013
1,1
225 000
7 300
3 600
14 %

November
2012
0,8
156 000
5 200
2 000
11 %

