
 

Fondhandel privatpersoner 2014-10-30, kl 08.00 

Oktober: Strömhopp till räntefonder 

Börsoron senaste månaden har fått fondspararna att rekordsälja. Hela 1 av 5 

fondkronor har omsatts. 

”Börsraset fick fondsparare att kasta sig på säljknappen. Högränte- och 

småbolagsfonder åker ut och spararna parkerar mest pengar i olika räntefonder. 

Riksbankens överraskande nollränta och börsens snabba återhämtning kan nu få 

spararna att snart byta fot igen”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza. 

7 av 10 fondköp under månaden gick till räntefonder. Framför allt väljer spararna 

korträntefonder. Även långa räntefonder lockar. 

”Många äldre fondsparare har reagerat. De är ofta i pension och vill logiskt säkra 

sparpengarna, men nu väntar 20 månader med rekordlåg ränta, vilket kan slå kraftigt mot 

just dem”, säger Hemberg. 

Senast vi såg samma starka reaktion var i oktober 2011, då oron kring USAs 

kreditvärdighet fick börsen i gungning, och även då omsattes 1/6-del av fondkapitalet. 

På försäljningssidan har småbolagen blivit mer märkbara. Orsaken är att 

småbolagsfonderna föll kraftigt eller hela 20 procent under månadens börsras, vilket var 

dubbelt mer än storbolagsfonderna. 6 av 10 sålda fonder är Sverigefonder. Även 

högräntefonder säljs ut i skuggan av mer oro bland dem. 

”Fondspararnas köp i USA-fonder sticker ut på köpsidan. USA är ett av få länder som har 

bra tillväxt i världen just nu. Många USA-fonder är upp 30 procent i år. Tre gånger mer än 

Stockholmsbörsen. Ändå har svenskarna bara en tiondel av sitt fondsparande där”, säger 

Hemberg. 

  Mest köpta fonder (Oktober) Mest sålda fonder (Oktober) 

      
1. Korträntefonder  1.  Högräntefonder 
2. Högräntefonder 2.  Sverigefonder 
3. USA-fonder 3.  Småbolagsfonder 
4. Sverigefonder 4.  Hedgefonder 
5. Globalfonder  5.  Mellanösternfonder 

     

Källa: 270 000 konton vid Avanza. 



 

 

Fondhandel privatpersoner (oktober)     

  Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Oktober 

2014 

September 

2014 

Oktober 

 2013 

Fondaffärer per fondkonto och mån, st 0 % 0 % 1,3 1,3 1,3 

Fondaffärer, st 15 % 19 % 354 000 308 000 297 000 

Fondaffärer per dag, st 11 % 19 % 15 400 13 900 12 900 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 18 % 81 % 6 700 5 700 3 700 

Omsättning i fondsparandet, %* 13 % 29 % 18 % 16 % 14 % 

Källa: Avanza 

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. 

 

För mer information:  

Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47 

avanza.se 

 

 


