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Augusti: Kinafrossa skakar fondsparare
Fondspararna reagerar starkt på Kinafrossan och antalet fondaffärer ökar med 87
procent i augusti, jämfört med samma månad i fjol. Spararna byter fonder i
rekordtakt och gör 1,6 fondbyten per konto i månaden. Det visar statistik från
350 000 fondkonton hos Avanza.
”Fondspararna har storsålt fondvinnare som bioteknik- och fastighetsfonder. Särskilt
märks det senaste veckan. Samtidigt är hedgefonder för första gången de mest
köpta”, säger Claes Hemberg, sparekonom Avanza.
Det stora raset på Shanghaibörsen har dragit med sig en rad olika fonder.
”Säljfrossan i Kinafonder har pågått i fyra månader. Nu sprider sig försäljningarna snabbt
till de mest populära branschfonderna, som fondspararna har snabbsålt senaste dagarna”,
säger Hemberg.
Bioteknikfonderna som så sent som i juli låg på topplistan över de mest köpta fonderna,
säljs nu ut, efter att de rusat närmare 250 procent de senaste åren.
”Bioteknikfonderna har lockat
10 000-tals svenskar till köp de
senaste åren, men nu har spararna
tryckt på säljknappen. Hela var
tionde krona har bara den senaste
veckan strömmat ut ur dessa
fonder”, säger Hemberg.

Mest köpta
Hedgefonder
Sverigefonder
Småbolagsfonder
Företagsobligationer
Obligationsfonder

Mest sålda
Bioteknikfonder
Teknikfonder
Fastighetsfonder
Tillväxtfonder
Indienfonder

Källa: 350 000 fondkonton vid Avanza.

Istället har fondspararna valt
stabilare hedgefonder. Snittköpen till hedgefonder är över 30 000 kronor vilket är ovanligt
stort. Det är framför allt sparare med större konton som har hittat till dem.
”Fondspararna har aldrig köpt så mycket hedgefonder som i år. De har köpt årets alla
månader. 2015 ser ut att bli genombrottsåret för hedgefonder”, säger Hemberg.
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Förändring
en månad

Förändring
ett år

aug-15

jul-15

Fondaffärer per fondkonto och mån, st

23%

33%

1,6

1,3

1,2

Fondaffärer, st

20%

87%

553 000

461 000

296 000

Fondaffärer per dag, st

16%

87%

17 800

15 400

9 500

Omsättning i fondsparandet, MSEK

10%

37%

6 700

6 100

4 900

Omsättning i fondsparandet, %*

25%

7%

15%

12%

14%

Källa: Avanza
* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder.
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För mer information:
Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47
avanza.se

