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Juli: Spararna lämnar sparkonton för räntefonder 

Svenska sparare ökar fondhandeln i juli till 1,6 fondbyten per person. Det är ökning 
med 14 procent jämfört med samma månad i fjol. 

”Fondspararna har ökat sommarhandeln till den högsta nivån på flera år. Vad som 
lockar är inte så mycket aktiefonder, utan spararna vill bort från sparkonton med 
nära noll i ränta. Intresset för aktiefonder lär märkas mer i höst”, säger Claes 
Hemberg, sparekonom Avanza. 

Under juli går 8 av 10 kronor på fondspararnas topplista till olika räntefonder. Mest väljer 
sparare korta räntefonder och företagsobligationsfonder. 

”Spararna har tröttnat på den låga räntan på sparkonton. Där har vi svenskar nu historiskt 
höga sparkvoten på 1 000 mdr, så strömmen av pengar till fonder kan pågå i många år”, 
säger Hemberg. 

Synen på långa räntefonder och företagsobligationsfonder är däremot splittrad i expert-
kåren av analytiker. 

”Närmaste året lär dessa fonder kunna ge en hygglig ränta. Men sedan går bilden isär. En 
grupp analytiker hävdar att obligationsfonderna ska klara en ränteuppgång bättre än 
tidigare, eftersom företag vill låna allt mer. Men skeptikerna varnar för en smäll i 
obligationsfonder. Denna debatt lär bli hetare under hösten och då kommer fler sparare att 
välja aktiefonder igen”, säger Hemberg 

  Mest köpta fonder (juli) Mest sålda fonder (juli) 
    

1. Korta räntefonder  1. Högrisk företagsobligationer 
2. Sverigefonder 2. Företagsobligationsfonder 
3. Företagsobligationsfonder 3. Mellanösternfonder 
4. Globalfonder 4. Rysslandsfonder 
5. Blandfonder 5. Högräntefonder 

    

Källa: 230 000 konton vid Avanza.  
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Förändring 

en månad 
Förändring 

ett år 
Juli  

2014 
Juni  
2014 

Juli  
2013 

Fondaffärer per fondkonto och mån 33 % 14 % 1,6 1,2 1,4 
Fondaffärer, st 40 % 37 % 389 000 278 000 283 000 
Fondaffärer per dag 34 % 37 % 12 500 9 300 9 100 
Omsättning i fondsparandet, MSEK 18 % 50 % 4 500 3 800 3 000 
Omsättning i fondsparandet* 17 % 8 % 14 % 12 % 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 340 000 kunder med över 130 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 
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