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April: Börsrusning i Kina lockar spararna
Fondhandeln ökar kraftigt till 1,6 fondbyten per person och månad, jämfört med 1,3 i
fjol. Samtidigt mer än fördubblas storleken på fondhandeln.
”Den starka börsen sporrar sparare, men fondvalen är tudelade. På köptoppen
återfinns både låg- och högriskfonder. Sparare handlar hedgefonder ömsom försöker
tälja guld på den starka Kinabörsen”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.
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Samtidigt har Riksbankens räntebesked fått spararna att sälja
korta räntefonder.
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”Privathandeln i Kinafonder är upp hela 22 gånger jämfört
med förra året. Analytiker varnar nu för att det är mycket luft
på Kinabörsen, som snabbt kan pysa ut. Köp därför inte
Kinafonder för stora belopp just nu”, säger Hemberg.
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Efter flera år med fallande intresse för tillväxtmarknader har
Kina återigen kommit i blickfånget, efter årets uppgång på 30
procent.

”Minusräntan får nu sparare att storstäda bland korta
räntefonder. De köper hellre företagsobligationsfonder. Det gör att spararna kan förvänta
sig mer ränta. Samtidigt är dessa nya fonder väldigt mycket mer olika varandra. Därför
behöver spararna välja mer
Mest köpta fonder
Mest sålda fonder
noggrant”, varnar Hemberg.
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Förra månaden hoppade spararna på
senaste tidens främsta raket;
bioteknikfonder. I april skakade
fonderna till och nu säljer spararna
samma fonder för nästan lika stora
belopp.

1. Företagsobligationsfonder
2. Hedgefonder
3. Globalfonder
4. Europafonder
5. Kinafonder

1.
2.
3.
4.
5.

Bioteknikfonder
Indienfonder
Läkemedelsfonder
USA fonder
Korta räntefonder

”Spararna är nyfikna på nya fonder. Samtidigt är de oroliga för att förlora pengar och
reagerar därför nervöst snabbt. Närmaste tiden kan spararna komma att sälja Kinafonder på
ett liknande sätt om Kinabörsen hackar till”, säger Hemberg.
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Källa: 336 000 fondkonton vid Avanza.

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
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