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Juni: Sparare i hängmattefonder
Svenska sparare ökar återigen fondhandeln i juni jämfört med samma månad i fjol,
visar 230 000 fondkonton på Avanza Bank.
”Fondspararna har senaste tre åren nära dubblerat junihandeln. Inför
sommarledigheten är de flesta valen olika räntefonder. Samtidigt märks att globaloch Indienfonder tar plats bland de långsiktiga valen”, säger Claes Hemberg,
sparekonom Avanza.
Inför sommaren säljer sparare inte särskilt många fonder, utan pengarna som investeras
kommer framför allt från nysparande.
”Nysparandet inför sommaren brukar domineras av olika räntefonder, för vi vet om att
tunnare börshandel ofta gör börsen mer ojämn under sommaren. Då kan det vara bättre att
vänta med sina långsiktiga köp till efter sommaren. Men det rör mest nysparande.
Svenskarnas långa sparpengar finns kvar i aktiefonder”, säger Hemberg.
På köplistan märks också Sverige och Globalfonder. En nykomling är Indienfonder, som
når köptoppen första gången på flera år. Det som lockar är ny indisk regering, löften om
reformer och börsuppgången på 30-40 procent senaste månaderna.
”I många tillväxtländer debatteras ekonomiska reformer nu mer intensivt än på många år.
Det har fått sparare att intressera sig för dem igen, snarare än USA och Europa som lockat
mycket senaste åren. Även Turkiet- och Rysslandsfonder är tillbaka på köpsidan igen”,
säger Claes Hemberg.
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Källa: 230 000 konton vid Avanza.
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Förändring
en månad
Fondaffärer per fondkonto och mån
-6 %
Fondaffärer, st
-6 %
Fondaffärer per dag
-2 %
Omsättning i fondsparandet, MSEK
-5 %
Omsättning i fondsparandet*
0%

Förändring
ett år
2%
14 %
15 %
27 %
-8 %

Juni
2014
1,2
278 000
9 300
3 800
12 %

Maj
2014
1,3
296 000
9 500
4 000
12 %

Juni
2013
1,2
243 000
8 100
3 000
13 %

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

Avanza är en internetbank som grundades 1999. Moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ.) är noterat
på Stockholmsbörsen. Avanzas vision är att du som kund ska få mer pengar över till dig själv än hos någon
annan bank. Tjänsterna inkluderar bland annat sparande i aktier, fonder, sparkonton samt ett starkt
pensionserbjudande. Avanza har över 335 000 kunder med över 125 mdr SEK i totalt sparkapital. Det
motsvarar drygt 2 procent av den svenska sparmarknaden. Avanza är störst i antalet transaktioner på
Stockholmsbörsen bland svenska banker. Avanza har de senaste fyra åren vunnit SKI:s (Svenskt
Kvalitetsindex) utmärkelse "Årets nöjdaste sparkunder". För mer information besök: www.avanza.se

