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Juni: Grekfrossa skakar fondsparare
Fondspararna ökar antalet fondbyten med hela 33 procent i juni, jämfört med
samma månad i fjol. De storsäljer fonder för andra månaden i rad och lämnar
påtagligt mycket kontanter på sina konton. Det visar 340 000 fondkonton hos Avanza.
”Börsfall, grekfrossa och ränteoro samtidigt gör svenska sparare smått vilse.
Fondsparare ökar kraftigt andelen kontanter på kontona, trots att det finns bättre
lågriskfonder att parkera i. Andra har upptäckt det kraftiga fallet i obligationsfonder
som nu säljs av”, säger Claes Hemberg, sparekonom på Avanza.
Spararna säljer under juni fonder på bred front. Unga som äldre säljer. Mest städar de ut
det senaste årets populäraste köp i Sverigefonder, branschfonder och obligationsfonder.
”Svenska folket har börjat upptäcka osäkerheten i senaste årens hyllade trygga
obligationsfonder. Spararna har på bara två månader redan förlorat över 1 000 miljoner
här. Att inte bankerna varnat för dem är en smärre skandal. Det är hög tid att sälja”, säger
Hemberg.
Men spararna har svårt att välja en ny adress för fondpengarna. Hela 1/6 av värdet på
fondkontona är nu kontanter. Det är pengar som tidigare investerats mest i aktiefonder och
obligationsfonder, men nu helt saknar avkastning.
”Andelen kontanter ökar med hela 21 procent sedan i början på maj. Här borde spararna
åtminstone välja korta räntefonder eller lågrisk hedgefonder. För vi vet att kontanter på
fondkonton lätt glöms bort i många månader. Det har vi sett tidigare och det kostar stora
pengar helt i onödan”, säger Hemberg.
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Källa: 340 000 fondkonton vid Avanza.
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Fondaffärer per fondkonto och mån, st
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Fondaffärer, st

8%

92%

535 000

497 000

278 000

Fondaffärer per dag, st

7%

91%

17 800

16 600

9 300

Omsättning i fondsparandet, MSEK

-14%

129%

8 700

10 100

3 800

Omsättning i fondsparandet, %*

-10%

50%

18%

20%

12%

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

