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Mars: Guldrush hos fondsparare 

Fondspararna minskar antalet fondbyten med 18 procent i mars jämfört med i 

februari. Spararna gör nu 1,4 fondbyten per konto och månad. Det visar statistik 

från 380 000 fondkonton hos Avanza.  

”Årets osäkra börstart gör spararna mer avaktande. De drar ner på antalet 

fondaffärer och köper lättbergipliga aktiefonder. På köplistan finns även de senaste 

månadernas raketer, guldfonderna, men där kan raketen redan ha lyft”, varnar 

Claes Hemberg, sparekonom Avanza.  

I mars är det framför allt Sverigefonder som lockar, hela fyra av tio fondkronor går dit. 

”Spararna köper fortsatt mer Sverige än resten av världen, men de är kanske lite 

hemmakära. USA och tillväxtmarknader har inlett året klart bättre. Spararna skulle med 

fördel kunna lyfta blickenutanför Sverige. 

Enklaste valet är då en billig globalfond”, 

säger Hemberg.  

Den ojämna börsen och kursfall i 

svenskarnas stora aktiefonder gör att 

spararna chansar i mer oprövade 

guldfonder.   

”Köpen i guldfonder är i snitt tre gånger 

högre än i andra fonder, men se upp. Fonderna har redan rusat över 30 procent i år. 

Priserna är dessutom enormt svåra att förutse. Nej, bäst för nio av tio svenskar är 

månadsparande i breda aktiefonder”, säger Hemberg. 

På säljlistan fortsätter hedgefonder och företagsobligationsfonder att dominera. 

Företagsobligationsfonder har svenskarna sålt åtta månader i rad och hedgefonder har sålts 

ut sedan september 2015.  

”Hedgefonder och företagsobligationsfonder som skydd låter bra, men är för många  mest 

som en svart låda. Här krävs mer aktiva sparare än vad de flesta av svenskarna är. Själv 

undviker jag fonderna helt och jobbar istället med rätt balans mellan börs och räntor på 

kontot”, säger Hemberg. 
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Förändring 

en månad 

Förändring 

ett år 
mar-16 feb-16     mar-15 

Fondaffärer per fondkonto och mån, st -18% -18 % 1,4 1,7 1,7 

Fondaffärer, st -17% -1% 523 000 628 000 528 000 

Fondaffärer per dag, st -17% -4% 17 400 20 900 18 200 

Omsättning i fondsparandet, MSEK -22% -59% 4 300 5 500 10 400 

Omsättning i fondsparandet, %* -25% -59% 9% 12% 22% 

* Fondhandelns omsättning för månaden i relation till det totala sparkapitalet i fonder. Källa: Avanza 

 

För mer information:  

Claes Hemberg, sparekonom Avanza, telefon 070-861 80 47 

avanza.se 

Mest köpta Mest sålda 

Sverigefonder Hedgefonder  

Korträntefonder Företagsobligationsfonder 

Guldfonder Bioteknikfonder 

Globalfonder Läkemedelsfonder 

Småbolagsfonder - 

Källa: 380 000 fondkonton vid Avanza. 


