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Februari: Rusning till bioteknikfonder 

Svenska sparare ökar antalet fondbyten till 1,8 byten per sparare, under februari.  

”Både optimister och skeptiker byter nu fonder i stor omfattning. Olika räntefonder 
och även högriskfonder handlas intensivt. Men antagligen skulle något mitt emellan 
vara att föredra. En billig globalfond exempelvis”, säger Claes Hemberg, sparekonom 
Avanza Bank. 

I början på året har svenskarna upptäckt fjolårets starka börs, på +28%. Det väcker både 
sälj- och köpintresse. På säljsidan märks att de säljer fjolårets vinnare som småbolags-
fonder. De nya köpen går både till försiktiga fonder och även mer extrema fonder. 

”Farofyllda bioteknikfonder som redan i år rusat 20-30 procent finns på köptoppen. Men 
spararna är sent in i fonderna som rusat i över två år. Här kan vi mycket väl se nästa bubbla 
smälla”, säger Claes Hemberg. 

Det är ny genteknik och en rad börsnoteringar av bioteknikbolag som pressat upp kurserna 
i dessa bolag. Det är efter ett årtionde då fonderna varit mest i garderoben. 

”Uppgången i bioteknikfonder har också drivit upp kurserna läkemedelbolag som annars 
brukar beskrivas som mer lågrisk. Här finns också anledning att vara försiktig”, säger 
Hemberg. 

Långt ifrån alla sparare har valt att chansa. Flera väljer även mer försiktiga fastighets- , 
lågriskhedge-, företagsobligations- och räntefonder.  

”De försiktiga spararna väljer flera olika fonder idag än tidigare. Den låga räntan gör dem 
mer nyfikna på nya fonder som ger mer. Det bådar gott”, säger Claes Hemberg. 

  Mest köpta fonder (feb) Mest sålda fonder (feb) 
    

1. Företagsobligationsfonder  1. Svenska småbolagsfonder 
2. Bioteknikfonder 2. Högriskobligationsfonder 
3. Kort räntefond 3. Tillväxtfonder 
4. Lågriskhedgefonder 4. Korta räntefonder 
5. Sverigefond 5. Europafonder 

    

Källa: 230 000 konton vid Avanza Bank. 
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Förändring 

en månad 
Förändring 

ett år 
Februari 

2014 
Januari 

2014 
Februari 

2013 
Fondaffärer per fondkonto och mån 38 % 6 % 1,8 1,3 1,7 
Fondaffärer, st 47 % 26 % 419 000 286 000 333 000 
Fondaffärer per dag 62 % 25 % 14 900 9 200 11 900 
Omsättning i fondsparandet, MSEK 11 % 23 % 4 900 4 400 4 000 
Omsättning i fondsparandet* 20 % -5 % 18% 15% 19% 
            

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 


	För mer information:
	Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank, telefon 070-861 80 47

