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Januari: Fondsparare rekordköper 

Fondhandeln stiger i januari till höga 1,6 fondköp per sparare. Det är kraftigt upp, 

23 procent, jämfört med motsvarande månad i fjol. 

”Spararna har ett starkt fondår bakom sig och startar det nya året med ovanligt 

många köp. Mest köper de fjolårets vinnare. Här finns både stabila val och några 

chansfonder. Låg skatt på ISK-kontot förstärker också intresset markant”, säger 

Claes Hemberg, sparekonom Avanza. 

De fondvinnare som köps mest är Indien-, global-, fastighets- och biotech-fonder.  

”Fondspararna har gått igenom fjolårets fondbesked och vi ser en typisk januarihandel. 

Spararna köper fonder med starkast medvind som ofta rusat 60 procent förra året. Där 

märks fonder med högrisk och även hållbara val, som globalfonder”, säger Hemberg. 

Den stigande dollarn märks också bland fondköpen. 

USA-fonderna som var fjolårets storköp lockar 

fortfarande men i mindre omfattning.  

”Fondsparandet gynnas också av rekordlåg skatt på 

ISK-kontot, bara 0,3 % per år. Det gör att 3-4 gånger 

fler öppnat kontot nu i januari”, säger Hemberg. 

Under fjolåret såg vi stor handeln i räntefonder. Nu har den handeln blivit klart mindre och 

de köper oftare aktiefonder. Raset i oljepriset har skakat om fjolårets favorit, 

företagsobligationsfonderna, som spararna nu säljer ut. Istället väljer dessa räntesparare 

långa- och korta räntefonder. Även utländska obligationsfonder lockar.   

”Raset i högräntefonderna tog spararna på sängen. Men att hoppa över till 

obligationsfonder riskerar att bli en räntefattig resa när räntorna är i botten. Vinsten i 

utländska obligationer kan dessutom snabbt slås undan av fjärran valutor”, säger Hemberg. 

 

Fondhandel privatpersoner (januari)     

  Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 

Januari 

2015 

December 

2014 

Januari 

2014 

Fondaffärer per fondkonto och mån, st 33 % 23 % 1,6 1,2 1,3 

Fondaffärer, st 44 % 62 % 463 000 321 000 286 000 

Fondaffärer per dag, st 59 % 79 % 16 500 10 400 9 200 

Omsättning i fondsparandet, MSEK 15 % 42 % 6 200 5 400 4 400 

Omsättning i fondsparandet, %* 7 % 0 % 15 % 14 % 15 % 

Källa: Avanza 

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

Mest köpta (jan) Mest sålda (jan) 

Indienfonder Högräntefonder  

Globalfonder Hedgefonder 

Fastighetsfonder 

Långa 

räntefonder 

Sverigefonder Europafonder 

Långa räntefonder Globalfonder 



 

  

För mer information:  

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

avanza.se 
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