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Juni: Teknikfonder toppar köplistan
”Återhämtningen på börsen har varit enastående och sedan botten 16 mars är stockholmsbörsens 
breda index upp 38 procent. Det, tillsammans med något mindre illröda makrosignaler, har gjort att 
fondspararnas optimism ökat. För tredje månaden i rad fyller spararna på i aktiefonder och 
nettoköpen är dubbelt så stora som under samma månad ifjol”, säger Johanna Kull, sparekonom 
Avanza.

Avanzas sparare gör 3,1 fondaffärer per fondkund i juni. Det är 3 procent fler än i fjol, visar statistik 
från 643 700 fondkunder hos Avanza.

Månadens klart mest köpta fonder är teknikfonder.

”Nästan varannan fondkrona går i juni i till teknikfonder. Fonderna tillhör årets riktiga vinnarfonder 
och fem av de tio fonder som genererat högst avkastning i år, är just teknikfonder. Teknikbolagen 
hade redan en stark underliggande tillväxt och har nu fått ytterligare vind i ryggen av den accelerering 
i digitalisering som pandemin och ”stanna hemma”-trenden fört med sig”, säger Kull.

Mest köpta Mest sålda

Teknikfonder Guldfonder

Sverigefonder Korträntefonder (USD)

Globalfonder Korträntefonder (Euro)

Företagsobligationsfonder Hedgefonder

Blandfonder Infrastrukturfonder

Sverigefonder är månadens näst mest köpta fonder.

”Utmärkande för köpen i Sverigefonder är att spararna antingen väljer billiga indexfonder, alternativt 
aktivt förvaltade Sverigefonder med fokus på småbolag. Intresset för aktivt förvaltade Sverigefonder 
utan ett specifikt småbolagsfokus, är däremot i princip iskallt. Ett vägval som är högst rimligt. En stor 
Sverigefond som investerar i större bolag blir ofta mycket snarlik en indexfond, men med en högre 
prislapp. Något som gör det mycket svårt för förvaltarna att generera någon överavkastning”, säger 
Kull.

Guldfonder är månadens klart mest sålda fonder.

”Den stora osäkerheten tillsammans med centralbankernas stimulanser och de mycket låga räntorna, 
har gynnat guldpriset som stigit till rekordnivåer. Spararna väljer nu att hämta hem en del av vårens 
vinst, efter att guldfonderna stigit nära 30 procent på tre månader. Oavsett utveckling framåt är det 
viktigt att man som investerare inte ser en guldfond som en stabil sparform, fonderna är i många fall 
mer volatila än en vanlig globalfond”, säger Kull.
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Fondkunder 643 700 627 700 3 507 000 27

Fondaffärer 1 997 600 1 891 000 6 1 410 500 42

Fondaffärer per fondkund och månad 3,1 3 3 2,8 11

Fondaffärer per dag 66 600 63 000 6 47 000 42
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För mer information: 
Johanna Kull, sparekonom Avanza
070-452 48 34
E-post: johanna.kull@avanza.se
Twitter: @kulljohanna
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