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April: Fortsatt stort fokus på Sverigefonder
”Stockholmsbörsen har stigit närmare 5 procent under den utdelningstäta aprilmånaden och 
fortsätter därmed sin resa norrut. Sverige sticker dessutom ut i ett globalt perspektiv som en av de 
bästa börserna i år när rotationen mot värdebolag fortsätter, vilket spararna tagit fasta på”, säger 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza.

Avanzas sparare gör 104 200 fondaffärer per dag i april. Det är 65 procent fler än samma månad i 
fjol, visar statistik från 899 000 fondkunder hos Avanza.

Spararna har hittat ett nytt radarpar. För andra månaden i rad favoriseras Sverigefonder och 
Globalfonder. Rotationen finansieras genom att ta hem vinster i de två kategorier som var ohotade 
favoriter under fjolåret, nämligen gröna Energifonder och Teknikfonder. Nästan varannan fondkrona 
går till Sverigefonder under månaden.

”Det är fortsatt vaccinutrullning och rivstart för den globala ekonomin som är fokus. Stigande 
långräntor och inflationsoro har stundtals oroat marknaden. Det är något som i relativa termer gynnar 
Stockholmsbörsen eftersom vi har en högre koncentration av värdebolag som nu fortsatt 
favoriseras”, säger Nicklas Andersson

”Rapportsäsongen som vi nu befinner oss i vittnar om en imponerande återhämtning för många 
bolag. Både jämfört med förra året och jämfört med de förväntningar som funnits i marknaden. Detta 
är något som ger Stockholmsbörsen och därmed Sverigefonder energi”, säger Nicklas Andersson.

Mest köpta Mest sålda

Sverigefonder Gröna energifonder

Globalfonder Teknikfonder

Blandfonder Asienfonder

Europafonder Miljöfonder

Nordamerikafonder Energifonder

Intresset för Sverigefonder följs av Globalfonder.

”Vi ser ett fortsatt fokus på att exponera sig mot global återhämtning. Även om USA är världens 
största ekonomi och kapitalmarknad så får spararen i Globalfonder en exponering mot fler länder och 
ekonomier. En Globalfond är ett bra alternativ i ett balanserat sparande. Världen är börsnoterad och 
denna fondkategori gör att spararna får ta del av den värdetillväxt som sker utanför Sveriges gränser”, 
säger Nicklas Andersson.

Gröna Energifonder är månadens mest sålda fonder

”För andra månaden i rad ser vi att spararna tar hem lite vinster i den kategori som både favoriserats 
och stigit kraftigt under fjolåret. En ombalansering här är helt enligt skolboken”, säger Nicklas 
Andersson
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Fondkunder 899 000 870 600 3 617 600 46

Fondaffärer 3 126 000 3 672 600 -15 1 898 100 65

Fondaffärer per fondkund och månad 3,5 4,2 -17 3,1 13

Fondaffärer per dag 104 200 122 400 -15 63 300 65
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För mer information: 
Nicklas Andersson, sparekonom Avanza
0790- 410 600
E-post: nicklas.andersson@avanza.se
Twitter: @Investeraren
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