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Oktober: Fondsparare tror på Sverige
Fondspararna minskar antalet fondbyten med 8 procent i oktober jämfört med
september och gör nu 1,2 fondbyten per konto och månad. Det visar statistik från
350 000 fondkonton hos Avanza.
”Intresset för fonder är lägre, men efter två svaga börsmånader börjar fondspararna
köpa igen. Alla de fem mest köpta fonderna är aktiefonder. Spararna väljer i första
hand breda mer stabila aktiefonder och undviker smala fonder”, säger Claes
Hemberg, sparekonom Avanza.
Förra månadens mest köpta fonder, korträntefonder, säljs nu ut.
”Spararna har börjat lämna parkeringplatsen i korträntefonder för att försiktigt kliva på
fondtåget igen”, säger Hemberg.
Köpen i oktober gick framförallt till småbolags- och Sverigefonder. Hela var fjärde
fondkrona har gått till småbolagsfonder.
”Spararna tycks tro mer på Sverige än på omvärlden, då småbolag är mer kopplade till
Sveriges ekonomi och inte påverkas på
samma sätt av omvärldens mer osäkra
Mest köpta
Mest sålda
konjunktur”, säger Hemberg.
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För andra månaden någonsin är
blandfonder med på listan över mest köpta
fonder. Här är spararna mer prismedvetna
och satsar framförallt på de billigare
fonderna.
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Källa: 350 000 fondkonton vid Avanza.

”Billiga blandfonder är tyvärr annars ovanliga i svenskarnas sparande. Blandfonder säljs
ofta av giriga rådgivare som hellre erbjuder dyra blandfonder. Spararna gör helt rätt när de
satsar på de billigare alternativen”, säger Hemberg.
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Omsättning i fondsparandet, MSEK
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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

