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Februari: Aktiefondköp ökar explosionsartat
Köpen i aktiefonder fyrfaldigas jämfört med februari förra året. Samtidigt minskar
intresset för räntefonder kraftigt.
”Spararna köper aktiefonder på bred front. Sverigefonder är den stora favoriten.
Minusräntan har gett effekt och det vi ser är en stor omflyttning av pengarna från
räntor till aktier”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza Bank.
Fondhandeln ökar 57 procent jämfört med februari i fjol. Handeln i aktiefonder har i
inledningen av året nära dubblats jämfört snittet senaste tre åren.
Sverigefonderna är de mest köpta under februari. Och Europafonder lockar likaså.
”En svag krona och utlovade stimulanser i både Sverige och Europa lockar fondspararna
till Sverige, Europa och småbolagsfonder som kan gynnas av konjunkturen. Samtidigt är
spararna mättade av börsuppgången i USA-fonderna. Den starka dollarn får dem att
avvakta på köpknappen”, säger Hemberg.
Spararna storköper samtidigt även fastighetsfonder och Rysslandsfonder.
”Fondspararna lockas av fjolårets glödheta fastighetsfonder. Men i branschen varnar nu
experter att värderingarna är farligt höga. Fonderna har på bara ett år stigit 46 procent. Den
som hoppar på tåget nu kan snabbt bli bränd”, säger Hemberg.
Köpen i Rysslandsfonder är uppe på rekordnivåer trots oron i landet. Andelen köp har
aldrig varit högre senaste fem åren.
”Spararna har tryckt på säljknappen 6 av 10 månader senaste fem åren. Nu chansköper de
med förhoppning om att börsen rasat färdigt. Men Putins krigspolitik är kvar, oljepriset är
halverat och landet är i kris. Det kommer ge tvära kast på börsen lång tid framöver”, varnar
Hemberg.
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Källa: 299 000 fondkonton vid Avanza.
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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

